Denna rapport baseras på en enkätundersökning där
syŌet var aƩ ta reda på hur medarbetarnas erfarenheter ser ut när det gäller arbetet med barns räƩ som
närstående inom palliaƟv vård i Sörmland.
Hela rapporten finns på:
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/
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Om
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Medarbetares erfarenheter av arbetet
med barns rätt som
närstående
– inom pallia v vård, Region Sörmland

Marie Wallin

Metod och resultat
Trygga
och
förebygga

Undersökningen genomfördes i slutet av år 2019. Samtliga medarbetare
inom Region Sörmlands palliaƟva enheter ingick, vilket inkluderar regionens
palliaƟva avdelningar och team för specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH).
Metod
Drygt häl en av samtliga medarbetare
inom Region Sörmlands pallia va verksamhet besvarade enkäten (64 st).
Svarsfrekvensen från de fyra deltagande enheterna var ungefär 66 procent.

Det varierar mellan enheterna hur pass
kända riktlinjen och handlingsplanen är och
hur barn informeras. Sjuksköterskor möter
barn o are, dokumenterar mer och har bä re
kännedom om riktlinje och handlingsplan.
Drygt en av fyra upplever svårigheter i mötet
med närstående barn. Tonåringar upplevs
som svårare a bemöta. En del upplever osäkerhet när vårdnadshavare inte
vill a barnen informeras.

Bakgrund och syfte
Barn som närstående definieras i Region Sörmland som aƩ någon som står barnet nära har
allvarlig fysisk/psykisk sjukdom eller funkƟonsnedsäƩning, är beroende eller plötsligt har avlidit. Barn påverkas på kort och lång sikt när
någon som står dem nära har svårigheter. AƩ
barn uppmärksammas och får räƩ Ɵll informaƟon, råd och stöd är avgörande för aƩ minska
risken för ohälsa, negaƟv utveckling och aƩ
barn får egna svårigheter som vuxna.

SyŌe
Kartläggningens övergripande sy e var a
följa upp utvecklingsarbetet om barn som
närstående som genomfördes inom Sörmlands
pallia va enheter år 2014–2015. I slutet av
år 2019 genomfördes därför en enkätundersökning vid Region Sörmlands pallia va enheter. Frågorna utgick ifrån hur medarbetare
ska arbeta u från regionens riktlinje om barn
som närstående

Resultat
Resultatet visar a ungefär fyra av fem
medarbetare all d eller o ast tar reda
på om det finns barn som närstående.
Det skiljer sig mellan olika enheter i
vilken mån barn som närstående uppmärksammas och hur o a de möter
barn. Vanligast är någon gång i
månaden. Cirka två av tre dokumenterar
enligt HSL i journalen om det finns
närstående barn, men det skiljer sig
mellan enheterna.
Häl en av medarbetarna angav a
barn som närstående all d eller o ast
informeras om pa entens llstånd.
Barn informeras inte i så stor utsträckning om sin rä ll informa on,
råd och stöd.

Andra utmaningar är dsbrist och a träﬀa
barn vid pa entmöten dag d. Över häl en
tycker a verksamheten eller de själva behöver
något för a utvecklas i arbetet med barn
som närstående. Medarbetare som arbetat
längre d följer i högre grad arbetssä och
ru ner och upplever mindre svårigheter i
mötet med barn som närstående.
Ungefär häl en av medarbetarna säkerställer all d eller o ast a närstående barn
får informa on om pa entens llstånd,
vilket är ungefär samma som digare.
A
digt uppmärksamma varje barn som
närstående och möjliggöra a barn u från
sin ålder och mognad görs delak ga och
får rä ll informa on, råd och stöd är en
förebyggande åtgärd som har en betydande roll för barns hälsa och utveckling.
Dokumenterar du i jornalen om det finns barn som närstående?

